
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & Γ.Ε.ΜΗ.

      
 
         Αθήνα,      27/03/2020

         Αριθ. Πρωτ. : 33500 - 27/03/2020

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

: Πλ. Κάνιγγος
: 10181
: Χ. Θεοδωροπούλου
: 210 3893148
: 210 3838981
:Theodoropoulou@gge.gr

 ΠΡΟΣ : - Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ.  Κ.Ε.Ε.

- Όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των 
Επιμελητηρίων της Χώρας

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
       Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου
        10562 Αθήνα. 

- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 
Αθήνα

          

ΘΕΜΑ: «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ »

Σχετ: Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας 
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης.» ( ΦΕΚ Α’ 68/20-03-2020). 

Βάσει του ανωτέρω σχετικού και ειδικότερα του άρθρου 33 παρ. 2 αυτής που προβλέπει ότι: 
«Η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε 
νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς 
όλα τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης 
περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη 
συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2020.», παρέχεται η δυνατότητα στους 
εταίρους / μετόχους οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οντότητας ανεξαρτήτως νομικής 
μορφής να πραγματοποιούν τη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης ακόμα και ελλείψει 
σχετικής καταστατικής πρόβλεψης και μέχρι της 30-06-2020. Ειδικά για τις Α.Ε. τηρούνται 
οι προϋποθέσεις των άρθρων 121 & 122 του ν. 4548/2018 για την πρόσκληση των μετόχων 
στη Γ.Σ. και για τη δημοσίευση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 
4548/2018. Τέλος πρέπει να παρέχονται με κάθε πρόσφορο μέσο όλες οι αναγκαίες 
πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες από την εταιρεία προς τους μετόχους/ εταίρους για τη 
συμμετοχή τους στη  συνέλευση. 



    
     Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Εταιρειών  

Ιωάννης Αρεταίος

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
2. Γενική Δ/νση αγοράς
3. Δ/νση Εταιρειών 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΑΛΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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